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مدل کنترل موجودی احتمالی تحت سیاست خرید اعتباری
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عطااهلل طالعیزاده ، *1علی صالحی
 .1استادیار دانشکدة مهندسی صنایع پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 .2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
(تاریخ دریافت 93/3/14ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده 93/8/7ـ تاریخ تصویب )93/8/10

چکیده
در سیستم کنترل موجودی کالسیک فرض بر این است که هزینة خرید هنگام دریافت کاال پرداخت میشود .اما گاهی جهـت ترغیـت خریـدار،
برای سفارش بیشتر ،اجازة پرداخت معوقه به وی داده میشود و به این ترتیب سیاست تشویقی اعمال مـیشـود .در ایـن پـووه یـک مسـئلة
کنترل موجودی دورهای بررسی می شود که در آن فاصلة زمانی بین دو بازپرسازی متـوایی متغیـری تصـادفی اسـت .در حقیقـت ،مـدل میـزان
سفارش اقتصادی تحت دو سیاست تصادفیبودن فاصلة زمانی بین دو بازپرسازی و یحاظکردن سیاست پرداخت معوقه توسعه داده مـیشـود .در
این تحقیق مقعربودن تابع متوسط سود خریدار و شرایطی که این تابع باید داشته باشد تـا میـزان بهینـة سـق موجـودی تعیـین شـود اثبـا
میشود .هدف اصلی تعیین سق موجودی خریدار است به نحوی که سود آن ماکزیمم شود .در ادامه ،برای تشریح مـدل ،مثـالهـای عـددی و
تحلیل حساسیت ارائه میشود.

کلیدواژگان:

پرداخت معوقه ،فاصلة بازپرسازی تصادفی ،کنترل موجودی ،معاملة اعتباری.

مقدمه و پیشینة تحقیق
مدل های چندپریودی کنترل موجودی بـه وـور عمـده در
زمینه های مختل برای تویید و فروش استفاده میشوند .از
ورف دیگر ،برخی فرضیا این مدلها در آغاز سبب شـده
در واقعیت امکان بهکـارگیری و اسـتفادة صـحیح از آنهـا
فراهم نشود .پس ،برای بهکارگیری آنها باید تا حدّ امکـان
این فرضیا را کنار گذاشت و جهـت بـهکـارگیری واقعـی
آنها در عمل توسعههـایی صـور داد .تحقیـق در زمینـة
کنترل موجودی به دو صـور سیاسـت مـرور پیوسـته 1و
مرور دورهای 2انجام میپـذیرد .در سیاسـت مـرور پیوسـته
میتوان هر یحظه ،با توجه به موقعیت موجودی در دسـت،
اقدام به بازپرسازی کـرد؛ در حـایی کـه در سیاسـت مـرور
دوره ای فقط در زمانهای خاص میتوان این کـار را انجـام
داد .وی ساییان اخیر مسائل کنترل موجودی چنـدپریودی
در زمینههای متفاو  ،بهخصوص زنجیرة تأمین 3،بر اساس
فرضیا و شرایط گوناگون ،بسط و توسـعه داده شـدهانـد.
برای آنکه مسئله شکل واقعی پیدا کند ،وـول دوره در هـر
یک از سیاستهای مرور پیوسته و مرور دوره ای مـیتوانـد
یک متغیر تصادفی باشد .از ورف دیگـر ،یکـی از فرضـیا
اصلی در سیستمهای کنترل موجـودی کالسـیک همـواره
این بوده است که خریدار بـه محـ دریافـت کـاال هزینـة
خرید کاال را پرداخت کند؛ در حایی که در واقعیت ممکـن
* نویسنده مسئول

است فروشنده مد زمان معینی را برای پرداخـت هزینـة
خرید به خریدار فرصت دهـد .ایـن شـیوة معاملـه ،کـه بـه
معاملة اعتباری 4معروف اسـت ،سیاسـتی تشـویقی جهـت
جذب مشتریان بیشتر از سوی تأمینکنندگان است .نکتـة
شایان توجه این است که خریدار میتوانـد در هـر زمـان از
دورة اعتباری تخصیصیافته بدهی خود را پرداخـت کنـد و
بهرة اضافه نپردازد .بـه عبـار دیگـر ،در سیسـتم کنتـرل
موجودی تحت خرید اعتباری زمانی کـه سـفارش صـور
میگیرد فروشنده به اعتبـار خریـدار ایـن اجـازه را بـه وی
میدهد که هزینة خرید را با تأخیر پرداخـت کنـد .روشـن
است که معاملة اعتباری هزینههـای سیسـتم موجـودی را
دســتخوش تغییــر مــیکنــد و روابــط کالســیک در ایــن
سیستمهـا حـاکم نیسـت .بنـابراین ،هزینـههـای سیسـتم
موجودی و سیاست بهینة آنها باید دوباره محاسبه شود.
تحقیقاتی که در زمینة وول دورة بازپرسـازی و خریـد
اعتباری صور گرفته است در ادامه مـی آیـد .گویـال ]1
یــک مسـئلة بازپرســازی را بــرای تعیــین زمــان بهینــه در
شرایطی بررسی کرد که افق برنامهریـزی محـدود در نظـر
گرفته شده و تقاضا به صور خطی کاه یافته بود .یانگ
و همکاران  ]2نیز ماننـد گویـال  ]1بـه دنبـال تعیـین
زمان بهینة بازپرسازی بودند؛ با این تفاو که آنها تقاضـا
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را در وول افق برنامهریزی به صور تابعی غیـر خطـی در
نظر گرفتند .چیانگ  ]3یک مدل مرور دورهای را مـدّنظـر
قرار داد که در آن وول دوره نسبتاً بلنـد بـود .هزینـههـای
مسئله شامل هزینة خرید و نگهداری و ثابت سفارشدهـی
بود و تخفی نیز در نظر گرفته شده بود .نکتة حائز اهمیت
در این تحقیق یحاظکردن سفارش اضطراری برای پرهیز از
کمبود است که با هزینهای بیشتر از حایت عادی اقـدام بـه
بازپرسازی میشود .ضمناً در ایـن پـووه از برنامـهریـزی
پویا استفاده شد .بلکا  ]4در یک مسئلة کنترل موجـودی
بـا مـرور دورهای ،محـدودیت میـزان سـفارش ،محـدودیت
میزان کمبود پس افتشده ،مد تحویل 5ثابت ،و تقاضـای
تصادفی قصد داشت بـا بررسـی تغییـرا مـد تحویـل و
هزینة سفارشدهی زمان بهینة سـفارش را مشـخص کنـد.
تنگ و همکاران  ]5در مدیی که ارائـه دادنـد بـه دنبـال
تعیین زمان بهینة بازپرسازی و قیمت فروش بهینه بودنـد.
آنها تقاضا را بـه صـور تـابعی نزویـی از قیمـت در نظـر
گرفتند و کمبـود را مجـاز ندانسـتند .محبـی  ]6در یـک
سیستم موجودی با مرور پیوسته تقاضا را پواسـون مرکـب
در نظر گرفت و مد تحویل را نیـز تصـادفی فـرض کـرد.
محبی و همکـاران  ]7در زمینـة یـک سیسـتم کنتـرل
موجودی با مرور دورهای و بازپرسـازی چندگانـه و تحویـل
چندمرحلهای تحقیق کردند .آنها تقاضا را گسسـته فـرض
کردند که از توزیع پواسون 6تبعیت میکند و کمبود مجـاز
است و سیاست فروش ازدسترفتـه 7در آن بـه کـار رفتـه
است .چیانگ  ]8یک مسئلة مرور دورهای را وی دو حایت
کمبود پس افت 8و فروش ازدسترفته بررسی کرد .سیاست
استفادهشده  R, Tبود .ارتوگرال و رحیم  ]9مسئله را فقط
در شرایط تصادفیبودن وول دوره بررسی کردند.
در زمینة خرید اعتباری و پرداخت معوقه 9نیز میتوان
به برخی منابع اشاره کرد .چونگ  ]10روش جـایگزینی را
برای تعیین مقدار سفارش اقتصادی تحت شرایط پرداخـت
معوقه توسعه داد .هونگ  ]11یک مدل دوسـطحی خریـد
اعتباری را ارائه کرد که در آن عالوه بر اینکه زمان پرداخت
معوقه را فروشنده به خریدار اعـالم مـیکنـد خریـدار نیـز
میتواند زمان پرداخت معوقه را بـه فروشـنده اعـالم کنـد.
چونگ و ییا  ]12مسئلة تعیین مقدار سفارش اقتصادی را
برای کاالهای فسـادپذیر ،کـه نـرف فسـاد از توزیـع نمـایی
تبعیت میکند ،تحت شرایطی که میزان سفارش بـه زمـان
پرداخــت معوقــه بســتگی دارد ،بررس ـی کردنــد .جمــال و
همکــاران  ]13سیاســت ســفارشدهـی را تحــت خریـد
اعتباری ،وقتی کمبود مجاز است ،توسـعه دادنـد .چنـگ و
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دای  ]14مــدیی را کــه در آن کاالهــا فســادپذیر باشــند و
تأخیر در پرداخت و کمبود پسافت جزئی مجاز باشد ارائـه
کردند .هونگ و ییا  ]15روشی ساده را برای تعیین مقـدار
سفارش بهینة کاالهای فسادپذیر ،که نـرف فسـاد تـابعی از
توزیع نمایی اسـت و فروشـنده تخفیـ نقـدی را در نظـر
نمی گیرد و فقط تأخیر را مجاز میداند ،بیان کردند .کرنگ
و تان  ]16میزان بازپرسازی بهینه را تحت یـک سیاسـت
دوسطحی از پرداخت معوقه ،که به میزان سفارش وابسـته
اســت ،ارائــه کردنــد .اویانــگ و همکــاران  ]17سیاســت
بهینهای را برای کاالهایی که به صـور پیوسـته در حـال
فسادند ،تحت شرایطی که فروشنده تـأخیر در پرداخـت را
مجاز میداند ،بررسی کردند .هو و یـین  ]18یـک جریـان
نقدی را در مدل  ،EOQکه کاالها با فساد روبهرو هستند و
تأخیر در پرداخـت مجـاز اسـت و کـل ارزش هزینـههـای
بهدستآمده حداقل شود ،توسعه دادند.
تصادفیبودن وول دوره مسـئلة مـورد بحـ را کـامالً
واقعی کـرده کـه در بسـیاری از صـنایع ،از جملـه صـنایع
انحصاری ،مشهود اسـت .حتـی در صـنایع رقـابتی نیـز در
بســیاری مــوارد ،بــه علــل مختلـ  ،وــول دوره مــیتوانــد
دستخوش تغییـرا فـراوان شـود .تحـریمهـای اقتصـادی
کوتاهمد  ،بحرانهای حاکم بر بازارهای داخلی و خـارجی،
مسائل ترخیص کاال ،گشای اعتبار ،و بسیاری موارد دیگر
منجر به تصـادفیشـدن زمـان دریافـت کـاال و وـول دورة
بازپرسازی میشوند .کمبود مـواد اوییـه ،رکـود اقتصـادی،
فزونی عرضه بـر تقاضـا ،بحـرانهـای اقتصـادی ،و وقـایع و
حوادث وبیعی که بعضاً منجر به افزای یا کـاه تقاضـا
میشوند ،همـه و همـه ،مـواردی هسـتند کـه وـول دورة
بازپرسازی را تحت تأثیر قرار میدهند .این موضـو دربـارة
کاالهای وارداتی نیز صادق است .در نتیجه ،تصـادفیبـودن
وول دوره به انضمام معاملة اعتباری مسئلة مـورد بحـ را
کامالً به واقعیت نزدیک کرده اسـت .در مسـائل فروشـندهـ
خریدار ،بهخصوص در کشورهای جهـان سـوم ،جـایی کـه
فروشــنده از یحــاظ موقعیــت جغرافیــایی دارای اختیــاراتی
است ،خریدار میتواند در بازههای زمانی تصادفی فروشـنده
را مالقا کند و سطح موجودی خریدار ،که به نرف تقاضا و
موقعیت موجودی و تصادفی بودن زمان وابسـته اسـت ،بـه
گونهای انتخاب شود که متوسط سود او نیز ماکزیمم شـود.
در پووه حاضر یک مدل کنترل موجودی که وول دورة
آن تصادفی است تحت سیاست پرداخت معوقه توسعه داده
مــیشــود .بنــابراین تعــدادی از فــرضهــای ســادهکننــدة
سیســتمهــای کنتــرل موجــودی کالســیک کنــار گذاشــته
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میشوند؛ بـدین شـکل کـه بـرای درآمـد ناشـی از فـروش
محصوالتی که هنوز پول خرید آن پرداخت نشـده اسـت و
در بانک نگهداری میشود سـود در نظـر گرفتـه مـی شـود.
همچنین یزومی ندارد زمان پرداخت هزینة معوقـه قبـل از
پایان همان سیکل باشد .از وـرف دیگـر ،در شـرایطی کـه
هزینة خرید پرداخت نشده است نباید برای کاالهای داخل
انبار هزینههـای سـرمایه را یحـاظ کـرد .بنـابراین ،در ایـن
پووه در هر سیکل سق سطح موجودی تحت سیاسـت
خرید اعتباری به نحوی تعیین میشود کـه متوسـط سـود
حاصله ماکزیمم شود.

تعریف مسئله
چارچوب اصلی مسئلة مورد بررسی در این پـووه بـدین
شرح است که خریدار برای سفارش دستهای از محصـوال
خود با فروشنده ای در ارتباط است و فروشنده بـه خریـدار
اختیار میدهد که هزینـههـای محصـوال سفارشـی را بـا
تأخیر پرداخت کند و زمان بازپرسازی میتواند بـه صـور
کامالً تصادفی رف دهد .در حقیقت ،وـول دورة بازپرسـازی
یا سیکل سیستم کنترل موجـودی کـامالً تصـادفی اسـت.
همچنین ،مسائل مرتبط با سیاست پرداخت معوقه به زمان
پرداخت ،هزینة معوقه ،و نرف بهرههای دریافتی و پرداختی
بهشد حساس اند .در حقیقت ،در این تحقیق با یک مدل
کنترل موجودی دورهای مواجهیم که در آن فواصل زمـانی
بین دو بازپرسازی متـوایی متغیرهـای تصـادفی مسـتقل و
همتوزیعاند .تقاضایی که به سیستم وارد مـیشـود ثابـت و
مشخص است و ضمناً در صور بروز کمبود (کمبود مجـاز
است) درصدی پسافـت و درصـدی فـروش ازدسـترفتـه
می شود .هزینه های سیستم کنترل موجودی شامل هزینـة
نگهداری ،هزینة کمبود پسافت و فـروش ازدسـترفتـه ،و
هزینة خرید است .از یحاظ موقعیت زمانی پرداخت معوقـه
(  ) Mشامل دو حایت است .1 :زمـان پرداخـت معوقـه در
بازهای از زمان قرار بگیرد که کمبود وجود نـدارد؛  .2زمـان
پرداخت معوقه در بازهای از زمان قرار بگیرد که کمبود رف
داده است .در این شرایط قرار اسـت در هـر سـیکل سـق
سطح موجودی (متغیر تصمیم  ) Rبه نحوی تعیـین شـود
که متوسـط سـود حاصـله مـاکزیمم شـود .بـه وـور کلـی
فرضیا مسئله عبار اند از:
 .1فاصــلة زمــانی بــین دو بازپرســازی متغیــر تصــادفی
مستقل و همتوزیع است.
 .2هزینة موجود در مسئله هزینة نگهداری و کمبـود و
سرمایه و خرید است.
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 .3تقاضا ثابت است.
 .4کسری از کمبود میتواند حایت پسافت پیدا کند.
 .5کل کاالی خریداریشده به فروش خواهد رسید.
 .6فقط یک تأمینکننده (فروشنده) وجود دارد.
 .7نرف هزینة سرمایه بی از نرف بهرة دریافتی حاصل
از فروش کاالهایی است که هنوز پـول خریـد آن پرداخـت
نشده است.

مدلسازی
چــون فاصــلههــای زمــانی بــین دو بازپرســازی متغیرهــای
تصادفی مستقلاند ،ماکزیممکردن سـود یـک دوره معـادل
ماکزیممکردن کل دوره است .در نتیجه ،مسئله بـرای یـک
دوره مدلسازی میشود .از ورف دیگر ،میدانیم که فاصلة
زمانی دو بازپرسـازی (  ) zتصـادفی اسـت و بایـد در ایـن
فواصل زمانی سـفارش انجـام شـود .در ایـن قسـمت ابتـدا
پارامترهــا و متغیرهــای تصــمیم مســتقل و وابســته بیــان
میشود .سـپس متوسـط سـود در یـک دوره مـدلسـازی
می شود .پارامترهای مورد استفاده در این پووه در ادامه
میآید.

پارامترها
فاصلة زمانی بین دو بازپرسازی (وول سیکل) که یک

z

متغیر تصادفی است؛  z  z max 

p

min

z

قیمت فروش هر واحد کاال در یک سیکل؛
هزینة خرید هر واحد کاال در یک سیکل؛
هزینة نگهداری هر واحد کاال در هر واحد زمان؛
هزینة هر واحد کمبود پسافت؛
درصدی از تقاضا که پسافت میشود؛
زمان پرداخت معوقه که خریدار اعالم میکند؛
نرف ثابت و مشخص تقاضا در یک سیکل؛
نرف بهرة دریافتی در یک سیکل؛
نرف بهرة پرداختی در یک سیکل؛
نرف هزینة نگهداری در یک سیکل؛

w
h



M
D
Ie
Ic

i

متغیر تصمیم مستقل
R

سق موجودی در یک سیکل؛

متغیرهای تصمیم وابسته
) f (z

تابع چگایی احتمال برای متغیر تصادفی  z؛
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زمانی که موجودی در دست به صفر میرسد؛

tR

tR  R D

I

متوسط کل موجودی در هر سیکل؛
متوسط فروش ازدسترفته در هر سیکل؛
متوسط مقدار پسافت در هر سیکل؛
متوسط مقدار سفارش در هر سیکل؛
متوسط هزینههای موجودی در هر سیکل؛
متوسط بهرة اکتسابی توسط خریدار؛
متوسط بهرة پرداختی توسط خریدار؛
متوسط سود کل پی بینیشده؛

L

B
Q
TC

IE

IC
TP

متوسط فروش ازدسترفته و پسافت
در شکل  1مشاهده مـیشـود کـه درصـدی از کمبـود بـه
صور پسافت است .وبق فرضیا مطرحشده  ،بیانگر
درصدی از کمبود است کـه بـه صـور پـسافـت اسـت و
 1  بیانگر درصدی از کمبود است که به صور فروش
ازدسترفته است.
میزان کل کمبود (تقاضای برآوردهنشده) ،میزان فروش
ازدسترفته ،و نهایتاً میزان کمبود پسافـت بـه ترتیـب در
رابطههای  4و  5و  6میآید:
()4

z max
( Dz  R )f ( z )dz



tR

مدلسازی سود پیشبینیشده

()5

با توجه به فرضیا مسئله و متغیرهای وابسـته و مسـتقل،
نمودارهای سیستم موجودی در دو حایت بررسی میشـود.
حایــت اول در شــرایطی اســت کــه فاصــلة زمــانی بــین
بازپرسازیها کوچکتر از زمانی باشد که سطح موجودی به
صفر میرسد و کمبود وجود ندارد .حایت دوم در شـرایطی
است که فاصلة زمانی بـین دو بازپرسـازی بـی از زمـانی
است که وول میکشد تا سطح موجودی به صـفر برسـد و
کمبود رف دهد .با توجه به آنچـه آمـد مـدلسـازی انجـام
میشود .برای آنکه بتوان سود پی بینیشده را مدلسـازی
کرد ،ابتدا متوسط موجودی در هر سیکل ،سـپس متوسـط
فروش ازدسترفته و پسافـت ،و در انتهـا متوسـط مقـدار
سفارش محاسبه میشود.

z max
( Dz  R )f ( z )dz



) L  (1  

tR

()6

z max
( Dz  R )f ( z )dz



B 

tR

متوسط موجودی در یک سیکل
متوسط سطح موجودی در سیکلی که در آن کمبود وجـود
ندارد در رابطة  ،1در سیکلی که در آن کمبـود وجـود دارد
در رابطة  ،2و کل موجودی در رابطة  3میآید.
()1

Dz

1

R 

2
2

()2

R



2Dz
Dz )f ( z )dz

1

R R 1
2 D z
tR



z (R 

2

()3

z min
2

f ( z )dz

I 

R

2Dz

z max
z



tR



شکل  .1نمایش شکل موجودی

متوسط مقدار سفارش در یک سیکل
متوسط مقدار سفارش در یک دوره برابر اسـت بـا مجمـو
تعداد کاالهای سفارشی در دورهای که کمبود وجود دارد و
در دورهای که کمبود وجود نـدارد .بـا توجـه بـه شـکل ،1
میزان سفارش برابر است با:
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 RD

  Dzf ( z )dz

 z min

Q 

z
 max

   ( R    Dz  R )f ( z )dz 
 RD


TP  pQ  [wQ  hI  (( p  w ) L   ]
 IE  IC



  ( Dz )f ( z )dz

 z min

 ( p w ) 

z max


   ( R    Dz  R )f ( z )dz 
R
 D

R

D

متوسط سود کل در یک سیکل
،اگــر ویزیتــور وارد سیســتم نشــود و سفارشــی رف ندهــد
ً در نتیجـه قطعـا.پرداخت معوقهای وجود نخواهـد داشـت
: دو حایت وجود دارد. استM  Z

 RD

1
  ( Rz  Dz 2 )f ( z )dz 
2
 z min

 iw 

z
2
 max R

   2D f ( z )dz

 RD


Z  M  tR

Z  tR  M

z max
 ( p  w )(1   )



( Dz  R ) f ( z )dz

R
D

)9(

z max
 



)7(

( Dz  R ) f ( z )dz

R
D

 D ( M  z )( R  DM )

f ( z )dz
 

2
 z min


 Iep 
 z max  ( M  z )( R  DM ) 

 f ( z )dz 
  
2
 R D    ( Dz  R )( M  z ) 





R

 R D ( R  DM ) 2

f ( z )dz 

2D
z

 Icw 

z
2
  ( R  DM ) f ( z )dz 
 R

2D
 D


:حایت اول

:حایت دوم
در هر یک از دو حایت فوق باید متوسط سود مسـتقیم
 هزینههـا شـامل هزینـة.از فروش محصوال محاسبه شود
. و سرمایه است، نگهداری، کمبود،خرید
 با توجه به، رف دهدZ  M  t R  اگر:حالت اول
 میتوان متوسط سـود3  و2  و شکلهای7  تا1 رابطههای
. بـه دسـت آورد، که تابعی از سق موجودی اسـت،کل را
:بنابراین
TP = Revenue  TC
= Revenue  Purchasing cost  Holding
cost  Shortage cost  Capital cost

min

max

 بایــد، رف دهــدZ  t R  M  اگــر: حالتتت دو
همانند حایت اول عمل کرد؛ با این تفاو که دیگـر هزینـة
 کـه تـابعی از، پس متوسط سـود کـل.سرمایه وجود ندارد
: برابر است با،سق موجودی است
TP = Revenue  TC
= Revenue  Purchasing cost
 Holding cost  Shortage cost

)8(

 pQ - [ wQ  hI  (( p - w) L   B ]  IE - IC

 RD

  ( Dz ) f ( z ) dz

 zmin

 ( p  w) 

z
 max

   ( R    Dz  R ) f ( z )dz 
 RD


)10(

 نمودار بهرة پرداختی از سوی خریدار در حالت.2 شکل
Z  M  tR
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TP شروی به دست خواهد آمد که تحت آن شـرط تـابع

. مقعر شودR نسبت به
 z min , z max   در بـازة، در حایـت اولTP  تابع.1 لم
. مقعر استR نسبت به
TP
نسبت
 نشان میدهیم که مشتق دوم تابع:اثبات
 برابرR  نسبت بهTP  مشتق اول تابع. منفی استR به
:است با
 (TP )
R

74

 RD

1
  ( Rz  Dz 2 )f ( z )dz 
2
 z min

 iw 

z max 2
R


   2D f ( z )dz

 RD

z max
 ( p  w )(1   )



 (p w )



( Dz  R )f ( z )dz

R

z max

D

(1   )f ( z )dz

z max
 

R
D

z max
 RD

R
 iw   zf ( z )dz  
f ( z )dz 
D
R
 z min

D
  ( p  w )(1   )   



( Dz  R )f ( z )dz

R
D

z max



f ( z )dz

R

)11(

D

 D 1

  ( M  z )f ( z )dz

 z min 2

 Ie p 

z
 max 1

   ( 2   )( M  z )f ( z )dz 
 RD

R

)12(

R  DM


f ( z )dz
 RD

D


z max
 I cw
R  DM
z 

f ( z )dz 
 min  
D
R


D

: برابر است باR  نسبت بهTP و مشتق دوم تابع
 (TP )
2

R

2

  ( p  w)

1 

 نمودار بهرة دریافتی از سوی خریدار در حالت.3 شکل

f ( z)

Z  M  tR

D

 zmax 1

 iw  
f ( z ) dz 
 R D D



1
D

 Ie p


D

f ( z )  p  w  (1   )   

(M 

R

) f (z)

D

 1 f ( z ) dz

 RD D


 I c w   zmax
1
z

 min   D f ( z ) dz 
R


D

 2 (TP)
0
R 2

 R D ( M  z )( R  DM )

f ( z ) dz


2
 zmin


 Iep 
 zmax  ( M  z )( R  DM ) 

 f ( z ) dz 
  
2
 R D    ( Dz  R )( M  z ) 





)13(

الگوریتم حل
در این قسمت مقعربودن توابع سود در هر دو حایت اثبـا
 برای آنکه روشن شود توابع سود پـی بینـیشـده.میشود
TP  ثابت میشـود کـه مشـتق دوم، مقعرندR نسبت به
 در حایت اول منفی است و بـرای حایـت دومR نسبت به
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باید توجه داشت در مشتقگیری ،با توجه به اینکـه در
حدود انتگرایی که بایـد از آن مشـتق گرفتـه شـود متغیـر
تصمیم وجود دارد ،باید از رابطة زیر استفاده شود.
)b (x

 f (x, t) dt 

)a (x


f (x, t) dt
x
)a (x

)b (x



d
dx

F (x) 

(x, b(x)) b(x)  f (x, a (x))a(x)  

از آنجا که  M  t Rاسـت ،مـیتـوان نتیجـه گرفـت
)  2 (TP
R 2

همیشه منفی است .بنابراین ،تـابع  TPنسـبت

به  Rدر بازة   z min , z max مقعر است.

لم  .2تابع  TPدر حایت دوم در بـازة  z min , z max
نسبت به  Rمقعر است.
اگر

()14

) )f ( z

R

 (M 

D

اثبات :مشتق اول تابع  TPنسبت به  Rبرابـر اسـت
با:
z max
(1   )f ( z )dz



)  ( p w

)  (TP

R
D

z max
 D

R
 iw   zf ( z )dz  
f (z )dz 
D
R
 z min

D
R

z max

()15

()17

 f ( z )  2  p  w  (1   )    


 iwF ( R )  iw



D
Ie 
) )f ( z

 f ( z )  2  p  w  (1   )    


 iwF ( R )  iw



D
Ie 

f ( z )dz

f

)  ( p  w )(1   )f ( z



z max
 iw

R f (z )dz


2
D

 (TP ) 1 
()16


2
p

w
(1


)



R
D f (z ) 

 






R
  I e p  ( M  )f ( z ) 


D
با استفاده از محاسبا جبری میتوان انتظار داشت تـا
زمانی که رابطة  17برقرار است ،تـابع  TPدر حایـت دوم
در بازة   z min , z max تابعی مقعر است.



  ( p  w )(1   )   

R
D

 D1

  (M  z )f (z )dz

z 2

 Ie p 

z
  ( 1   )( M  z )f (z )dz 
 R 2

 D

R

min

max

و مشتق دوم تابع  TPنسبت به  Rبرابر است با:

R

R

 (M 

D

حــال تــابع  TPدر بــازة   z min , z max در هــر یــک از
حایـــتهـــای اول و دوم تـــا زمـــانی کـــه R  0 , D  0
, f (t R )  0 , Ic  Ie  0 , p  w  0و  0    برقرار باشـند
مقعر است .از ورف دیگر ،برای بازة  ،   t R  z minکـه
در آن  f (t R )  0است ،بهراحتی میتـوان مشـاهده کـرد
که تابع  TPنسـبت بـه  Rدر بـازة   R  Dz max
مقعر است .بنابراین ،میتوان یک جواب بهینة یکتایی در بازة
  , Dz max به دست آورد.

مثال عددی
در این بخ یک مثال عددی بررسی میشود .ارتـوگرال و
رحیم  ]9در مقایة خود هشت مسئله را ورح و آن را حل
کردند .در این قسمت از برخی اوالعا مسائلی که ایشـان
ارائه کردنـد اسـتفاده مـیشـود و سـایر پارامترهـا مقـادیر
، I e  0 . 2، D  5 ،w  40 ،   2 ، i  0.1
 I c  0.25را دارند .در هر یـک از حایـتهـای اول و دوم
هشت مسئله ،که در همة آنها زمان بین دو بازپرسـازی از
تابع چگایی نمـایی بـا پـارامتر  تبعیـت مـیکنـد ،حـل

می شود .برای حل مـدل بـا قـراردادن  f (z)  e   zدر
رابطههای  12و  15و با استفاده از توابـع  9و  11متوسـط
سود کل پی بینیشده محاسبه میشود .خروجی مـدل در
جدولهای  1و  2می آید .همانگونه که انتظار میرفـت در
حایــت دوم چــون هزینــة ســرمایه وجــود نــدارد ســود
ب ـهدســتآمــده بیشــتر از حایــت اول اســت .بــا توجــه بــه
جدولهای  1و  2میتوان گفت بـا افـزای قیمـتِ فـروش
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سودِ بهدستآمده نیز بیشتر میشود .بـه عبـار دیگـر ،بـا
افزای قیمت فروش و با ثابت نگهداشـتن سـایر پارامترهـا
متوسط سود کل پی بینیشده افزای مییابد .همچنـین،

می توان نتیجه گرفت که با افزای زمـان پرداخـت معوقـه
متوسط سق سطح موجودی و سود بـهدسـتآمـده بـرای
خریدار نیز افزای مییابد؛ که کامالً منطقی است.

جدول  .1نتایج بهدستآمده برای حالت اول
Profits
*

parameters
*

R
84.31
188
83.44
187.6
85.64
188.67
84.51
188.02

TP
29505
34051
30173
34646
47756
82346
48728
83376

M





p

12
32
12
32
12
32
12
32

1/15
1/35
1/15
1/35
1/15
1/35
1/15
1/35

0.5
0.5
0.9
0.9
0.5
0.5
0.9
0.9

120
120
120
120
150
150
150
150

جدول  .2نتایج بهدستآمده برای حالت دو
Profits
*

TP
43780
56860
43994
54119
67000
103810
67000
105540

parameters
*

R
95.95
151.87
89.76
183
100
175.27
100
183.3

M





p

18
38
18
38
18
38
18
38

1/15
1/35
1/15
1/35
1/15
1/35
1/15
1/35

0.5
0.5
0.9
0.9
0.5
0.5
0.9
0.9

120
120
120
120
150
150
150
150

تحلیل حساسیت
در این قسمت سعی میشود با تغییر در برخی متغیـرهـای
ورودی مسئله درصد تغییراتی که در *  Rو *  TPبه وجود
میآید بررسی شود .از آنجـا کـه مثـال عـددی ارائـهشـده
شــانزده حایــت مختلــ دارد ،در ایــن قســمت فقــط بــه
مســـئلهای پرداختـــه مـــیشـــود کـــه  R *  183.3و
 (TP )*  105540است.
در جدول  3میتوان مشاهده کرد کـه *  TPو *  Rبـه
نرف تقاضا و قیمت فروش و خرید هر واحد کـاال بـهشـد
حساساند .از ورف دیگـر ،بـا افـزای درصـد تغییـرا در
پارامترهـــای  D , p , و  ، I eمیـــزان متوســـط ســـود
بهدستآمده نیز افزای مییابد .همچنین ،با کاه درصد

تغییرا در این پارامترها میتوان کـاه میـزان متوسـط
سود بهدست آمـده را مشـاهده کـرد .بـه عبـار دیگـر ،بـا
افزای و کاه درصد تغییـرا در ایـن پارامترهـا مقـدار
تابع هدف به ترتیب افزای و کاه مـییابـد .پـارامتر w
هزینة خرید هر واحد کاالست .وبق جدول  ،3بـا افـزای
تغییــرا در ایــن پــارامتر متوســط ســق موجــودی و
مقدار *  TPکمتر میشود و هر چه درصد تغییرا در ایـن
پــارامتر کمتـر شــود خریــدار عایــدی بیشــتری بـه دســت
میآورد؛ که کامالً منطقـی اسـت و مـیتـوان بـه درسـتی
مدلسازی اذعان داشت.
بـا توجـه بـه نتـای تحلیـل حساسـیت انجـامشـده،
پارامترهای فوق را میتوان از پارامترهایی دانست که نقشی
مهم و تعیینکننده بر رفتار تابع هدف دارند.
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مدل کنترل موجودی احتمایی تحت سیاست خرید اعتباری
 نتایج تحلیل حساسیت.3 جدول

درصد تغییرات در مقادیر
پارامترها

D

p

w

c

Ie

درصد تغییرات متغیرهای
تصمیم
R

+60
+20
-20
-60
+60
+20
-20
-60
+60
+20
-20
-60
+60
+20
-20
-60
+60
+20
-20
-60

نتیجهگیری

*

59.99
19.99
-20.02
-60
0.61
0.27
-0.41
-2.5
-0.97
-0.32
0.31
0.95
-0.001
-0.0005
0.0005
0.001
-2.3
-1.02
1.47
62.51

TP

*

59.99
20
-19.99
-60
67.65
22.54
-22.53
-67.45
-7.49
-2.51
2.52
7.61
- 0.04
- 0.014
0.015
0.04
36.99
12.22
-12.02
-66.54

 که زمـان بازپرسـازی،در این پووه یک مدل بازپرسازی
 تحت شـرایط پرداخـت،آن یک متغیر کامالً تصادفی است
 پـس از، در مدلسازی صور گرفته.معوقه توسعه داده شد
ب ـهدســتآوردن هزینــههــای اساســی در سیســتم کنتــرل
 مقعربودن توابـع هـدف در،موجودی و محاسبة توابع سود
 مـیتـوان نتیجـه گرفـت در، پـس.هر دو حایت اثبا شد
بازهای که تقعر تابع ثابت میماند حداکثر سود را مـیتـوان
 حل بهینة مـدل، با یک مثال عددی، در انتها.انتظار داشت
. بـه دسـت آمـد، با استفاده از تابع چگایی نمایی،ارائهشده
مثال عددی نشان داد با افزای قیمـت فـروش و افـزای
درصدی از تقاضا که پسافت مـیشـود سـود حاصـله نیـز
.افزای مییابد
برای توسعة مدل ارائهشده در این تحقیق درنظرگرفتن
هر یک از عواملی که در پـی مـیآیـد مـیتوانـد موضـوعی
:جدید برای تحقیقا آینده باشد
 نرف تقاضا به صور تابعی خطی یـا غیـر خطـی در.1
.نظر گرفته شود
 زمان پرداخت معوقه بـه صـور جزئـی وابسـته بـه.2
.مقدار سق موجودی باشد
 یـا اسـتوار، احتمایی، برخی پارامترهای مسئله فازی.3
.در نظر گرفته شود و مسئله با رویکردی جدید حل شود
 مسئله با فرض فسادپذیری کاالی خریداریشـده در.4
.نظر گرفته شود
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واژگان التین به ترتیب استفاده در متن
1. Continues Review
2. Periodic Review
3. Supply Chain
4. Trade credit
5. Lead Time
6. Poisson
7. Lost Sale
8. Back Logged
9. Delay in payment
10. Service Level

